
NA MARGINESIE WPŁYWU POLITYKI WSCHODNIEJ RZĄDU 
POLSKIEGO NA UKSZTAŁTOWANIE SIĘ ZACHODNIEJ GRANICY

POLSKI (1918—1920)*

Zadaniem artykułu jest przedstawienie wpływu polityki wschodniej 
polskich kół rządzących u progu II niepodległości na ukształtowanie 
się granicy zachodniej państwa polskiego.

Materiał stanowiący podstawę źródłową tej pracy charakteryzuje 
się wielką różnorodnością. Obejmuje on obok rozpraw i pamiętników, 
pisanych przez ludzi bezpośrednio zaangażowanych w ówczesnym ży
ciu politycznym* 1, dokumenty urzędowe2, sprawozdania obserwatorów3 
oraz materiał archiwalny, dotychczas bardzo mało wyzyskany4. Szcze
gólnie cenne są materiały archiwum poczdamskiego, informujące nas 
o rokowaniach prowadzonych na przełomie roku 1918/19 pomiędzy 
rządem polskim a niemieckim w Białymstoku.

* Artykuł jest tekstem referatu wygłoszonego przez autora na Zjeździe Stu
denckich Kół Naukowych w Poznaniu 10 III 1960 r., zorganizowanym z okazji Mile
nium Państwa Polskiego. Został on opracowany pod kierunkiem doc. dra H. Zie
lińskiego. Za szereg cennych rad autor składa Mu w tym miejscu serdeczne po
dziękowanie.

1 R. D m o w s k i ,  Polityka polska a odbudowanie państwa, Warszawa 1926; 
J. M o r a c z e w s k i ,  Zarys sprawy polskiej w obecnej wojnie. Przemyślania poli
tyczne na obecną porę, Lausanne 1915; W. J o d k o - N a r k i e w i c z ,  Deutschland 
und Polen, Zürich 1916; L. W a s i l e w s k i ,  Józef Piłsudski, jakim go znałem, War
szawa 1935, i szereg innych.

2 Akty i dokumenty dotyczące sprawy granic Polski na konferencji pokojowej 
w Paryżu, 1918—1919, Paryż 1920/25; Krasnaja Kniga. Sborník dipłomaticzeskich 
dokumientow o russko-polskich otnoszenijach 1918—1920, Moskwa 1920.

3 E. J. D i 11 o n, Konferencja pokojowa w Paryżu 1919 r., Warszawa 1921.
4 Protokoły posiedzeń KNP oraz protokoły posiedzeń ROP, Arch. Akt Nowych 

(AAN), Warszawa; Materiały dotyczące rokowań białostockich, Deutsches Zentral
archiv (DZA), I, Potsdam (te ostatnie wyzyskane dzięki uprzejmości doc. dra H. Zie
lińskiego).



O stosunku KNP w Paryżu do sprawy granic Polski i węzłowych 
problemów polityki zagranicznej powstającego państwa polskiego infor
mują nas protokoły posiedzeń tegoż Komitetu, znajdujące się w Archi
wum Akt Nowych w Warszawie. Do protokołu z 2 III 1919 r. dołączony 
jest stenogram dyskusji nad granicami wschodnimi. Wprawdzie dysku
sja ta została opublikowana w II tomie A któw  i dokum entów  dotyczą
cych sprawy granic polskich  na kon ferencji pokojow ej w Paryżu, zostały 
tam jednak niektóre momenty przemilczane.

Bardzo pomocne w ocenie postawy delegacji polskiej na konferencji 
pokojowej w Paryżu są zapiski głównego tłumacza na paryskiej konfe
rencji pokojowej, P. Mantoux (Les déliberations du Conseil des Quatre), 
wydane w 1955 r. w Paryżu.

Obok wspomnianych wyżej archiwaliów wyzyskałem notatki 
angielskiego sekretarza z rozmowy, która miała miejsce w willi 
„Frainese“ w Spa w sobotę 10 VII 1920 r. między Grabskim a premie
rami: angielskim i francuskim, oraz sprawozdanie Grabskiego z kon
ferencji w Spa, dołączone do protokołu z tajnego posiedzenia Rady 
Obrony Państwa, które odbyło się 13 VII 1920 r. Notatki te i sprawo
zdanie Grabskiego uzupełnione materiałami zawartymi w VIII tomie 
Documents on British Foreign Policy 1919— 1939 rzucają nowe światło 
na postawę delegacji polskiej w Spa.

Wspomniane na samym początku pamiętniki i rozprawy podają, 
wprawdzie dość tendencyjnie, szereg faktów i uwag mających dla na
szego tematu niepoślednie znaczenie. Szczególnie dotyczy to wspomnień 
Wasilewskiego 5 i rozprawy Tommasiniego6.

Materiały źródłowe do sprawy stosunków polsko-radzieckich w la
tach 1919— 1921 zawarte są w D okum ientach wnieszniej politiki 
S S S R 7, Czerwonej księdze i wydanej ostatnio pracy J .  Sieradzkiego8.

Mimo znaczenia i wpływu, jaki wywarła polityka wschodnia pol
skich kół rządzących na ukształtowanie się granicy zachodniej państwa 
polskiego po odzyskaniu II niepodległości, temat ten nie doczekał się 
dotychczas wyczerpującego opracowania. Historiografia burżuazyjna 
z wiadomych przyczyn nie poruszała go. Starała się wpływu tego nie 
widzieć. Najlepiej świadczy o tym wydana w Londynie Najnowsza 
historia polityczna Polski Pobóg-Malinowskiego i praca T. Komornic
kiego Rebirth o f the Polish Republik.

5 W a s i l e w s k i ,  op. cit.
# F. T o m m a s i n i ,  Odrodzenie Polski, Warszawa 1928.
7 Dokumienty wnieszniej politiki SSSR, t. I—III, Moskwa 1958.
8 J. S i e r a d z k i ,  Białowieża i Mikaszewicze, mity i prawdy, Warszawa 1959.



Dopiero historiografia powojenna, marksistowska, coraz częściej na 
podstawie bogatego materiału źródłowego podkreśla ujemny wpływ tej 
polityki na żywotne interesy państwa polskiego na zachodzie. Nikt 
jednak nie pokusił się o poświęcenie temu zagadnieniu specjalnej mo
nografii. Pisze się o tym na marginesie powstań i plebiscytu śląskiego 9, 
plebiscytu na Warmii i Mazurach 10 oraz sprawy gdańskiej11.

*

Przypomnijmy na ogół znane fakty z okresu poprzedzającego odzy
skanie przez Polskę II niepodległości, które dają odpowiedź na pytanie: 
dlaczego sprawa granic Polski tak późno pojawiła się w programach 
polskich ugrupowań politycznych?

Jak  powszechnie wiadomo, społeczeństwo polskie tego okresu dzie
liło się na trzy obozy. Dwa z nich, tzw. pasywiści i aktywiści, pozosta
wały w ścisłym związku z zaborcami i w obawie przed zrażeniem do 
siebie swych patronów problem przyszłości Polski poruszały z jak naj
dalej idącą ostrożnością. Obóz trzeci, do którego wchodziły dwie partie 
o charakterze na wskroś rewolucyjnym: SDKPiL oraz PPS-lewica, był 
pod silnym wpływem luksemburgizmu. Dla niego ważna była walka 
o wyzwolenie społeczne całego proletariatu. Spraw narodowych w swych 
programach nie uwzględniał. Uważał, że rozwiąże je  sama rewolucja.

Aktywiści, których wprawdzie nie można zamknąć w jednej grupie, 
wiązali nadzieje z mocarstwami centralnymi. Od nich oczekiwali roz
wiązania sprawy polskiej. Ale nawet najwięksi optymiści wśród nich 
nie liczyli na to, aby rozwiązanie to dało Polsce coś więcej niż auto
nomię w ramach monarchii austro-węgierskiej12 względnie też utwo-

9 T. J ę d r u s z c z a k ,  Polityka Polski w sprawie Górnego Śląska, 1918—1922, 
Warszawa 1958; K. P o p i o ł e k ,  Na marginesie artykułu K. Laptera i H. Zielińskie
go „Powstania śląskie“ (K . H., r. 1954, z. 1) (Kwart. Hist., 1955, z. 1); H. Z i e l i ń s k i ,  
Położenie i walka proletariatu górnośląskiego w latach 1918—1922, Warszawa 1957.

10 B. L e ś n o d o r s k i ,  Niektóre zagadnienia dziejów Warmii i Mazur w latach 
1918—1920 (Kwart. Hist., 1956, z. 4/6); Z. L i  e t  z, Plebiscyt na Powiślu, Warmii 
i Mazurach w 1920 r., Warszawa 1958.

11 K. L a p t e r ,  Sprawa Gdańska i dostępu Polski do morza na konferencji 
pokojowej 1919 r. (Przegląd Historyczny, 1954, z. 2/3); K. P i w a r s k i ,  Stosunek mo
carstw imperialistycznych i polskich kół rządzących do praw Polski do morza 
i Pomorza 1918—1945 (Zapiski Historyczne, 1955, z. 1/2).

12 Socjalista Moraczewski uważał rozwiązanie trialistyczne za rozwiązanie „go
dzące interesy Austro-Węgier i Niemiec z interesami narodu polskiego. Jasną jest 
rzeczą, że Niemcy, a nawet Austria, godząc się na utworzenie takiego państwa, za
żądają gwarancji, że Polska nie oprze się o Rosję. A tą gwarancją może być polityka 
zagraniczna, wojsko i osoba panującego“. J. M o r a c z e w s k i ,  Zarys sprawy pol
skiej..., s. 67.



rżenie jakiegoś buforowego państewka zupełnie zależnego od Niemiec 13. 
Tego zdania był nawet Piłsudski. We wrześniu 1915 r. pisał on 
w liście do Jaworskiego: „Politycznym celem wojny, który sobie od 
początku stawiałem, było i jest dotąd zlanie się Galicji i Królestwa 
w składzie monarchii austro-węgierskiej. Nie sądziłem i nie sądzę, aby 
można było w tej wojnie uzyskać lepsze warunki życia dla Polski“ 14.

Jak  z wyżej przytoczonego cytatu wynika, nie brał on zupełnie pod 
uwagę możliwości włączenia do tego państwa ziem zaboru pruskiego. 
Zresztą robił to nie tylko on. „O tym, żeby państwo polskie obeimowało 
dziś ziemie polskie wszystkich trzech zaborów —  pisał organ PPS 
»Do czynu« we wrześniu 1915 r. —  nie ma co mówić. Oczywistą jest 
rzeczą, że Niemcy nie oddadzą Poznańskiego i Śląska. Ale kto by z tego 
powodu chciał się wyrzec państwa polskiego, byłby głupcem lub mo- 
skalofilskim zdrajcą“ 15.

Niektórzy politycy, jak F. Radziwiłł, uważali ziemie te za niemieckie 
i nawet do głowy im nie przychodziło, aby mogły się one znaleźć w gra
nicach przyszłego państwa polskiego16. Oczy ich były zwrócone na 
wschód. „Prypeć, Dniepr, Dźwina i Święta aż do Niemna“ 17 oto granica, 
która miała im powetować straty na zachodzie 18. Linia ta stała się po 
odzyskaniu niepodległości głównym celem polityki Piłsudskiego, dla 
którego zrealizowania gotów był bardzo wiele stracić na zachodzie.

Obóz Narodowej Demokracji związany był z caratem. Wierzył 
w zwycięstwo Rosji sprzymierzonej z państwami zachodnimi. Za głów
nego wroga polskości uważał Niemcy i przeciwko nim starał się skie
rować wszystkie siły narodu polskiego. Niepodległość Polski wyobrażał

13 „W naturze rzeczy leży — pisał Jodko-Narkiewicz — że Polska będzie po
trzebowała przyjaźni i pomocy Niemiec, gdyż ze względu na posiadane prowincje 
białoruskie stale będzie zagrożona przez Rosję“. J o d k o - N a r k i e w i c z ,  op. cit., 
s. 19.

14 J. H u p k a, Z czasów wielkiej wojny. Pamiętnik nie-kombatanta, Niwiska 
1936, s. 116.

15 Cyt. za: H. J a b ł o ń s k i ,  Polityka PPS w czasie wojny 1914—1918, Warsza
wa 1958, s. 175.

16 „My Polacy wiemy — mówił Radziwiłł — że Poznańskie stanowi część Nie
miec i część Niemiec stanowić będzie po wszystkie czasy“. Cyt. za: J a b ł o ń s k i ,  
op. cit., s. 224.

17 J o d k o - N a r k i e w i c z ,  op. cit., s. 23.
18 Podczas rozmów przedstawicieli PON z Cleinowem ten ostatni pokazał im 

mapę Polski, którą się entuzjazmował Studnicki. „Mapa ta — pisze on — była do
kumentem świadczącym o tym, jakie obiektywne warunki terytorialne były nie
zbędne dla państwa polskiego, nie posiadającego ani Galicji, ani zaboru pruskie
go... Granice owej Polski sięgać miały na wschodzie Berezyny, na północy linii 
Dźwiny. Polska miała mieć dostęp do morza przez Libawę. W. S t u d n i c k i ,  W po
szukiwaniu odpowiedniej akcji wyzwoleńczej (Niepodległość, 1934, s. 253).



sobie podobnie jak aktywiści, z tą różnicą, że miało to być państwo 
pod hegemonią Rosji, a nie Niemiec lub Austro-Węgier.

Prasa endecka we wrześniu 1914 r. głosiła, że przed narodem polskim 
stanął „cel wielki i wzniosły zarazem. Zjednoczenie Polski pod berłem 
monarchy rosyjskiego“ 19. Tego samego zdania był Komitet Narodowy. 
Polski, powstały w Warszawie w 1914 r. 20

Jak  miało wyglądać zjednoczenie Polski pod berłem monarchy ro
syjskiego, najlepiej przekonali się politycy endecy podczas dyskusji 
nad tą sprawą na posiedzeniu rosyjskiej rady ministrów 21 oraz w spe
cjalnie do rozstrzygnięcia tej kwestii wyznaczonej przez cara mieszanej 
komisji polsko-rosyjskiej 22.

Na plus obozowi ND należy zapisać: zdawanie sobie sprawy z waż
ności dla państwa polskiego ziem zaboru pruskiego. Dmowski niejedno
krotnie podkreślał, że „kto się zrzekł ziem zaboru pruskiego, ten się 
w istocie zrzekł niepodległości Polski. Jeślibyśmy w przyszłości z tych 
ziem co utracili — twierdził — znaczyłoby to, że odbudowane państwo 
polskie zaczyna upadać“ 23.

Rewolucja lutowa umożliwiła Dmowskiemu rozwinięcie szerokiej 
akcji propagandowej mającej na celu zaznajomienie zachodnich mężów 
stanu ze sprawą polską. Powstały 15 VIII 1917 r. Komitet Narodowy 
Polski w Paryżu w działalności swej nastawił się na dyplomatyczne 
i propagandowe przygotowanie sprawy odzyskania zaboru pruskiego 
i Śląska24. Zdając sobie sprawę z żywotnych interesów Polski na Zie
miach Zachodnich, Dmowski szkodził im równocześnie swoim anty
semityzmem i aneksjonizmem w stosunku do Ukraińców, Białorusinów 
i Litwinów.

Charakterystyczne są wystąpienia członków Koła Polskiego przy 
parlamencie niemieckim, na forum Reichstagu. Większość w Kole sta
nowili endecy. Wystąpienia ich były jednak bardzo ostrożne. Do mo
mentu, kiedy klęska Niemiec stała się oczywista, domagają się jedynie 
równouprawnienia dla Polaków mieszkających w zaborze pruskim. Po
mija się sprawę oderwania tej dzielnicy od Niemiec i przyłączenia je j

“ J a b ł o ń s k i ,  op. cit., s. 538, przyp. 212.
20 W odezwie KNP z 25X I 1914 r. czytamy: „Jedna tylko przed narodem sta

nęła sprawa, rozbicie złowrogiej potęgi niemieckiej i zjednoczenie Polski pod ber
łem monarchy rosyjskiego“. K. K u m a n i e c k i ,  Odbudowa państwowości polskiej. 
Najważniejsze dokumenty (1912 — styczeń 1924), Warszawa—'Kraków 1924, s. 31.

21 Por. J a b ł o ń s k i ,  op. cit., s. 138.
22 Ibid., s. 139.
23 D m o w s k i, op. cit., s. 22.
24 Akty i dokumenty dotyczące sprawy granic Polski na konferencji pokojowej 

w Paryżu, 1918—1919, cz. 1: Program terytorialny delegacji polskiej.



do Polski25 26. Te akcenty pojawiają się dopiero w drugiej połowie 
1918 r. 26

Państwa zachodnie traktowały sprawę polską z nie mniejszą ostroż
nością. Wynikało to głównie z obawy, aby Rosja nie zawarła odrębnego 
pokoju z Niemcami. Największą ostrożność wykazała w tym wypadku 
Francja, która posunęła się do tego, że tuż przed rewolucją lutową 
zawarła z Rosją porozumienie, na mocy którego ta ostatnia akceptowała 
plany granic Francji nad Renem, w zamian za co Francja pozostawiała 
wolną rękę caratowi przy ustalaniu jego granicy zachodniej27.

W ramach tego artykułu nie ma miejsca na uwypuklenie ewolucji 
poglądów, jaka się dokonała w umysłach Polaków wszystkich trzech 
zaborów w ciągu czterech lat wojny. Wpływu na tę ewolucję posunięć 
mocarstw zaborczych i zachodnich oraz przemian w Rosji. Do tych 
ostatnich wrócimy jeszcze przy omawianiu następnych punktów arty
kułu.

*

Obalenie caratu miało decydujący wpływ na otwarte postawienie 
sprawy polskiej na arenie międzynarodowej. Uchwalone przez Radę 
Delegatów Robotniczych i Żołnierskich orędzie Do Narodu Polskiego  
wprost stwierdzało, że „Polska ma prawo do całkowitej niepodległości 
pod względem państwowo-międzynarodowym“ 28. Od tego momentu 
stało się jasne, że istnieje możliwość utworzenia samodzielnego państwa 
polskiego, ale ludzie stojący na czele polskich ugrupowań politycznych 
nie bardzo' wyobrażali sobie, jak to państwo ma wyglądać, kto ma 
ująć w nim władzę. Co do jednego tylko wszyscy byli zgodni: nie może 
to być państwo rządzone przez lud. Mimo że Rada Komisarzy Ludowych 
pierwsza anulowała wszystkie układy i akty zawarte przez rząd byłego 
cesarstwa rosyjskiego z rządami królestwa pruskiego i cesarstwa 
austriackiego, dotyczące rozbiorów Polski29, polskie kierownicze koła 
polityczne odnosiły się do sąsiada wschodniego z nieufnością i upatry
wały w nim głównego wroga przyszłego państwa polskiego.

Dmowski, zawsze kategorycznie występujący przeciwko Niemcom, 
kiedy w Waszyngtonie zapoznał się z tekstem konwencji rozejmowej,

25 M. S e y d a ,  Polska na przełomie dziejów, t. I, Poznań 1931, s. 291, 479, 522; 
t. II, Poznań 1931, s. 421.

26 Ibid., t. II, s. 311, 452, 498—499.
27 M. S o k o 1 n i c k i, Polska w pamiętnikach wielkiej wojny, Warszawa 1925, 

s. 297 i 634.
28 Materiały archiwalne do historii stosunków polsko-radzieckich, t. I, Warszawa 

1957, s. 2.
29 Ibid., s. 647.



mającym być niebawem podpisanym, ostro wystąpił przeciwko sformu
łowaniu 12 punktu, który zobowiązywał Niemców do natychmiastowego 
ewakuowania swoich wojsk ze wszystkich zajętych podczas wojny tery
toriów 30. Obawiał się, aby na ewakuowane tereny nie wlała się „fala 
bolszewicka ze wschodu“ 31.

Strach przed bolszewizmem ogarnął nie tylko polskich polityków. 
W toku pertraktacji rozejmowych argument ten często pojawiał się na 
ustach delegata niemieckiego, Erzbergera, który w ten sposób starał 
się uzyskać łagodniejsze warunki rozejmu 32.

Ostatecznie, jak wiadomo, 12 punkt został zmieniony i mówił, że 
Niemcy opuszczą okupowane tereny na wschodzie dopiero wówczas, 
„gdy sojusznicy uznają moment za odpowiedni, biorąc pod uwagę 
wewnętrzną sytuację tych terytoriów“ 33.

W grudniu 1918 r. za pośrednictwem Grabskiego i KNP zabiegał 
również Piłsudski o nieforsowanie ewakuacji niemieckiej 34.

Tak więc sam rząd polski doprowadził do tego, że odrodzenie pań
stwa polskiego miało się dokonywać w otoczeniu z trzech stron wro
gimi oddziałami niemieckimi. Nie patrząc na dalsze konsekwencje tego 
kroku, politycy polscy mieli w tym momencie tylko jeden cel: stwo
rzenie mocnej bariery między Polską a rewolucyjną Rosją.

Interwencja Dmowskiego i posunięcia Piłsudskiego stwarzały dwu
znaczną atmosferę wokół żądań polskich domagających się usunięcia 
wojsk niemieckich z terenu byłego zaboru pruskiego i wprowadzenia 
tam polskiej administracji. Było bowiem jasne, że naczelną troską 
rządu polskiego stał się problem natychmiastowego przejęcia w swoje 
ręce opuszczonych przez wojska niemieckie ziem wschodnich.

Dobitnie świadczą o tym także rokowania białostockie, które toczyły 
się między Polską a Niemcami od grudnia 1918 do lutego 1919 r. Ze 
strony polskiej udział w rokowaniach brali: Kolankowski, kpt. Gąsio- 
rowski, rtm. Górka. Ze strony niemieckiej: Bühlman, Falkenhaym oraz 
oficerowie oberostu. W efekcie tych rokowań został zawarty układ, 
na mocy którego wojska niemieckie, wracając ze wschodu do kraju, 
miały być transportowane nie przez Królestwo, a drogą: Brześć, Bia
łystok, Ossowiec, Grajewo i przez Prusy Wschodnie. Nie to było jednak 
głównym celem rokowań białostockich. Podobną trasę ewakuacji usta-

30 L. G r o s f e l d ,  Polskie reakcyjne formacje wojskowe w Rosji 1917—1919, 
Warszawa 1956, s. 168.

31 D m o w s k i ,  op. cit., s. 341.
32 Istorija dipłomatiji, pod red. Potiomkina, t. II, Moskwa 1945, s. 375.
33 Ibid., s. 374—376.
34 S e y d a, op. cit., t. II, s. 491.



łono już w listopadzie podczas rozmów z Kesslerem 35 i w tym wypadku 
chodziło tylko' o rozwiązanie pewnych szczegółów natury technicznej.

Rokowania te miały natomiast zadecydować, w jaki sposób ma się 
odbyć „ewakuacja wojsk niemieckich z Litwy, zorganizowanie na tych 
terenach polskiej samoobrony“ i przy tym rozstrzygnąć „pewne sprawy 
sporne dotyczące [polskiej —  A. J .] granicy zachodniej“ 36. Jeśli chodzi 
o granice zachodnie, to z relacji Biihlmana niedwuznacznie wynika, że 
Polacy gotowi byli za cenę zgody Niemiec na kontrolę wojskową spor
nych terenów polsko-litewskich, wprowadzenie tam polskich komisaria
tów cywilnych, oddanie niemieckiego materiału wojennego armii pol
skiej i przepuszczenie kilku oddziałów tej armii na Litwę załatwić 
kompromisowo. „Mając na względzie poprawę stosunków polsko-nie
mieckich — pisze dalej Bühknan — proponuje [Kolankowski — A. J.], 
aby Niemcy wydali jakiś A kt m oralischer Stärke, który by już dzisiaj 
cały bezsprzecznie polski obszar oddał Polsce. O tym, które obszary do 
takich możemy zaliczyć, miałby rozstrzygnąć jakiś neutralny rozjemca, 
np. Szw ecja37. Polska z prawdziwą radością powitałaby ten pierwszy 
krok Niemiec, twierdzi Kolankowski, który zrywa z przeszłością i stwa
rza podstawy do nawiązania przyjaznych stosunków między dwoma 
sąsiadującymi ze sobą narodami 38.

Tak więc w chwili, kiedy lud Wielkopolski z bronią w ręku walczył 
o przyłączenie ziem stanowiących kolebkę państwowości polskiej do 
Macierzy, polskie sfery rządzące gotowe były za cenę zrealizowania 
swych imperialistycznych planów na wschodzie oddać tę sprawę do 
decyzji rozjemcy, który dawał więcej niż wątpliwą gwarancję obiektyw
nego rozstrzygnięcia.

Szwecja w owym czasie nie miała specjalnego zrozumienia dla spraw 
polskich na terenach zaboru pruskiego. Katowicki pastor Voss, który 
z początkiem r. 1919 podróżując po Skandynawii zetknął się z szeregiem 
wybitnych osobistości szwedzkich (m. in. z bratem króla, ks. Berna- 
dotte), stwierdza, że ze Sztokholmu wyjeżdżał „pełen wielkiej wdzięcz
ności za ogromną życzliwość i ze świadomością, że wiele serc w Szwecji 
gorąco bije dla Niemiec“ 39. Ks. Bernadotte zaznajomił się z niemieckim

35 J. M o r a c z e w s k i ,  Wspomnienia z współpracy z Leonem Wasilewskim 
(Niepodległość, 1937, s. 218).

36 AAN, Kancelaria Cywilna Naczelnika Państwa, t. 165, b. p.
37 DZA, I, Potsdam, Bd. 21737, F. 15—18.
38 Ibid.
39 Wojewódzkie Archiwum Państwowe, Wrocław, Akta Konsystorza Ewangelic

kiego, T/2418, k. 213—225.



punktem widzenia na Górny Śląsk — pisze dalej Voss — a następnie 
przedstawił go „amerykańskiemu posłowi ze słowami poparcia“ 40.

Od tego kompromitującego układu uchroniła rząd polski sama dele
gacja niemiecka, która miała znacznie większe apetyty, użyła więc 
wykrętnego argumentu, stwierdzając, że nie może przyjąć polskich 
propozycji, bowiem widzi się zmuszona „zabezpieczyć swój prestiż pod
czas rokowań z Polską“ 41. Naruszenie prestiżu wynikało zdaniem rządu 
niemieckiego stąd, że Niemcy już dawno uznały wilsonowskie zasady 
samostanowienia narodów, „natomiast Polska, używając siły [w Poznań- 
skiem — A. J.], wykroczyła przeciw nim“. „Wobec tego rząd niemiecki 
oczekuje, że Polska w porozumieniu z ententą zwróci się do niego z go
towością pokojowego uregulowania problemów polsko-niemieckich“.

Następnie wysuwa szereg warunków42, które wyraźnie zmierzały 
do utworzenia na terenach polskich jakiegoś buforowego państewka, 
w zupełności zależnego od Niemiec, o którego losach decydowaliby oni 
sami.

Jeśli mimo tak korzystnych propozycji ze strony polskiej Niemcy 
w żądaniach swych poszli jeszcze dalej, to mieli chyba jakieś widoki na 
ich realizację. Rząd niemiecki przekonał się, że Polsce zależy przede 
wszystkim na zaspokojeniu swych aspiracji wschodnich, dzięki temu 
stawał się coraz pewniejszy siebie. Pewność ta pozwalała mu na pro
wadzenie nieustępliwych przetargów o swą wschodnią granicę. Jednakże 
zarówno tym razem, jak i w r. 1920 43 posunął się za daleko.

Niemcy doskonale byli zorientowani w słabych punktach polityki 
nie tylko polskiej. Wiedzieli oni dobrze, że „wszystko, co się przed- 
sięweźmie przeciw szerzącemu się bolszewizmowi, napotka u ententy 
na aprobatę“ 44. To zdanie, wypowiedziane przez kpt. Długoszewskiego, 
nie było gołosłownym frazesem. Skargi Polaków na Niemców, że nie 
przeciwstawiają się oni „w żaden sposób postępowi sił bolszewickich“, 
wywołały u gen. Nudant, przew. Międzyalianckiej Komisji Rozejmowej, 
natychmiastową interwencję u władz niemieckich45. Słowo „bolsze-

40 Ibid.
41 DZA, I, Potsdam, Bd. 21737, F. 15-48.
42 Rząd polski w porozumieniu z rządem niemieckim miał uregulować: 1. Wszyst

kie zagadnienia dotyczące rozgraniczeń Królestwa Polskiego z Niemcami; 2. Sprawę 
dostępu Polski do morza; 3. Sprawę przyszłych stosunków gospodarczych polsko-nie
mieckich; 4. Sprawę stosunków polsko-litewskich, polsko-ukraińskich, polsko-czes
kich — na tyle, na ile dotyczą one Niemiec; 5. Sprawę wsparcia Polski w walce 
przeciw bolszewizmowi. Ibid.

43 Patrz niżej.
44 AAN, Kancelaria Cywilna Naczelnika Państwa, t. 165, b. p.
45 DZA, I, Potsdam, Bd. 21736, F. 61.



wizm“ było czarodziejskim zaklęciem, którego — pisze Dillon — na 
konferencji pokojowej bano się jak diabła. „Przedstawiciel prawie każ
dego państwa, który miał program terytorialny, oświadczał, że program 
musi być wprowadzony w życie, jeśli się pragnie uniknąć bolsze- 
wizmu“ 46.

Naczelnym zadaniem delegacji polskiej w rokowaniach białostoc
kich było uzyskanie zgody Niemiec na przepuszczenie wojsk polskich 
na Litwę i do Wilna. Ostatecznie po długich dyskusjach Niemcy godzą 
się na przemarsz kilku nielicznych oddziałów polskich.

Na poważniejsze ustępstwa nie godziło się dowództwo X  armii, bę
dące według zdania Bühlmana „nach Auhanger der alten litauerpolitik 
für die heute kein Platz mehr ist“ 47. Zdaje się jednak, że głównym 
powodem była obawa, aby nie zrazić do siebie litewskiej Taryby.

Bühlmanowi na zawarciu układu z Polską bardzo zależało. Tłuma
czył to tym, że w „wypadku niedojścia do skutku bardzo pomyślnego 
układu dla naszego uporządkowanego odwrotu spowoduje ona upadek 
innych ważnych dla nas układów, dotyczących prowincji poznańskiej 
i Zachodnich Prus“ 48.

O jaki układ chodziło, nie wiemy. Sprawa ta nie została jeszcze 
wyjaśniona. Musimy pozostawać w sferze domysłów. Czy doszło wtedy 
do jakiegoś porozumienia między oboma rządami w sprawie wspomnia
nych „prowincji poznańskiej i Zachodnich Prus“? Możliwości tej nie 
możemy wykluczać, jeśli weźmiemy pod uwagę, jak daleko posunął się 
Kolankowski w rozmowach z Bühlmanem. Przemawia również za tym 
ton wypowiedzi Bühlmana, który uważa, że te układy są dla Niemiec 
korzystne.

Rokowania białostockie, a nawet sam fakt tak szybkiego nawiązania 
stosunków dyplomatycznych z państwem, które było jednym z naj
większych wrogów polskości, które przez cztery lata wojny grabiło nasz 
kraj, rzucają charakterystyczne światło na stosunek obozu piłsudczy
kowskiego do interesów polskich na Ziemiach Zachodnich. Ton, w ja
kim były prowadzone rokowania, stwarzał pozory, że do ziem tych 
mają Niemcy takie same prawa, jak i Polacy. Osłabiał argumenty dele
gacji polskiej na konferencji pokojowej, starającej się wykazać, że je 
dynie sprawiedliwym rozwiązaniem byłoby przyłączenie tych ziem 
do Polski.

Są one jednak zrozumiałe, jeśli weźmiemy pod uwagę stosunek 
Piłsudskiego do sąsiadów: wschodniego i zachodniego. Zawsze za wroga

46 D i l l o n ,  op. cit., s. 262.
47 DZA, I, Potsdam, Bd. 21736, F. 99.
48 Ibid., F. 100.



nr 1 uważał tego pierwszego49. Nie chciał widzieć, że w Rosji, jak 
mówi ówczesny poseł włoski w Warszawie, Tommasini, zapanował 
ustrój, który „miał program polityki zagranicznej mniej imperialistyczny 
od jakiegokolwiek bądź innego“ 50.

Powstanie wielkopolskie, które wybuchło samorzutnie, oddolnie 
w pewnym stopniu zaskoczyło polityków Narodowej Demokracji dzia
łających w Poznaniu. Walki zbrojnej i tworzenia wszelkiego rodzaju 
faktów dokonanych starali się oni unikać. „Kto chce wojny, mówili, 
niech idzie do Kongresówki. My wojny nie potrzebujemy, gdyż jako to 
dojrzałe jabłko spadnie nam z rąk koalicji niepodległość Wielkopolski, 
Pomorza i Śląska“ 51. Na Warszawę patrzono z nieufnością i odnoszono 
się do je j polityków z dużą rezerwą. Piłsudskiego podejrzewano nawet 
o bolszewizm. Stosunki w Kongresówce starano się przedstawić w jak 
najczarniejszych kolorach.

Wynikało to głównie z tego, że Naczelna Rada Ludowa w Poznaniu 
zwlekała z natychmiastowym przyłączeniem zaboru pruskiego do Polski. 
„Ideologicznie [bowiem — A. J .] — jak pisał Wieliczka — ciążył na- 
ówczas zabór pruski raczej ku Paryżowi niż Warszawie“ 52.

Powstańcy postawili NRL przed faktem dokonanym. Dali znać ca
łemu światu o niewątpliwie polskim charakterze tych ziem. Powstanie 
było na rękę popierającej polskie interesy Francji 53, mimo to nie spot
kało się ono z uznaniem rządu polskiego. Piłsudski w okresie, kiedy 
powstańcom należało udzielić jak najdalej idącej pomocy, zażądał prze
rzucenia części wojsk Dowbora-Muśnickiego do obrony Lwowa54. Wal
kę w Poznańskiem traktował jako zło konieczne. Podkreślił to niedwu
znacznie w wywiadzie udzielonym korespondentowi „Le Petit Journal“ 27 
maja 1919 r., stwierdzając, że „w celu obrony naszych rodaków utrzy
mywać musimy w Poznańskiem wojska, których raczej należałoby użyć 
przeciwko bolszewikom“ 55. Często, jak mówi Seyda56, zdarzały się wy

49 W wywiadzie udzielonym 16 III 1919 r. pismu francuskiemu „Le Petit Parisden“ 
na pytanie: „co by było, gdyby enténta przegrała“, Piłsudski odpowiedział, że „Pol
ska miałaby więcej swobody pod Niemcami i Austriakami, niż jej miała pod pano
waniem rosyjskim. Przedstawiałoby to już korzyści“. J. P i ł s u d s k i ,  Pisma, t. V, 
Warszawa 1937, s. 66.

60 T o m m a s i n i ,  op. cit, s. 115.
51 Z. W i e l i c z k a ,  Wielkopolska a Prusy w dobie powstania 1918—1919, Poznań 

1932, s. 15—16. Por. S. K u b i a k ,  F. Ł o z o w s k i ,  Rady robotniczo-żolnierskie 
w Wielkopolsce 1918—1919, Poznań 1959, s. 131 i n.

52 W i e l i c z k a ,  op. cit., s. 10.
53 AAN, Prot. posiedzeń KNP, D. I, t. VIII.
54 L. B e r b e c k i, Pamiętniki generała broni..., Katowice 1959, s. 138.
55 P i ł s u d s k i ,  op. cit., s. 54.
58 „Z zewnątrz, zza kordonu, przybył na pomoc do Inowrocławia oddział pie

choty z Włocławka, z inicjatywy dowódcy okręgu wojskowego w Łomży zostaje



padki odwoływania śpieszących na pomoc powstańcom oddziałów z te
renów byłego Królestwa.

Do prowadzenia takiej polityki zmusiła niewątpliwie Piłsudskiego 
chęć doprowadzenia do końca rokowań białostockich. Nie bez wpływu 
były tu też jego znane proniemieckie tradycje.

Piłsudski nastawił się na to, że —  jak mówił udającemu się do 
Paryża Wasilewskiemu —  „wszystko, co Polska w sensie granic otrzy
ma na zachodzie, będzie podarunkiem koalicji. Natomiast zdobycze na 
wschodzie będziemy zawdzięczali wyłącznie sobie“ 57. Nie bardzo chciał 
wierzyć, aby ententa zbytnio „ścisnęła Niemcy“, wierzył natomiast 
w możliwość szerokiego otwarcia drzwi na wschodzie, które wprawdzie 
są przymknięte, ale wszystko zależy oď tego, „kto i jak szeroko siłą je 
otworzy“ 58.

Takie stanowisko nie wywoływało zachwytu we Francji. Lutosławski 
18 I 1921 r. pisał do Piłsudskiego: „Pan we Francji uchodzi powszechnie 
za germanofila. Każde powodzenie legionów było dla Francuzów bólem 
... Trzeba cofnąć wiekowy Drang nach Osten i odzyskać zachodnie, utra
cone placówki, jeśli chcemy mieć poważanie na Zachodzie“ 59.

Z nie mniejszą obojętnością traktowano sprawę powrotu Gdańska 
do Polski. W grudniu 1918 r. Moraczewski twierdził, że Gdańsk nie jest 
niezbędny dla Polski, a wolna republika gdańska zupełnie nam wy
starczy 60. Piłsudski liczył się z tym, że odzyskanie Gdańska może na
potkać poważne trudności. Obawiał się, aby przez to nie doszło do kon
fliktu z Niemcami. Wolał „w postaci Libawy i Rygi [uzyskać — A. J.] 
łatwą rekompensatę za wątpliwy Gdańsk“ 61, tym bardziej że na takie 
rozwiązanie gotowe były pójść Anglia i Stany Zjednoczone62.

Anglii bardzo zależało na tym, aby Gdańsk został wolnym miastem. 
Miasto takie otwierało bowiem drzwi ekspansji je j wpływów gospodar
czych na wschodzie Europy 63. * 80 81 82 83

jednakowoż wkrótce odwołany ... na zlecenie Piłsudskiego“. S e y d a, op. cit., 
t. II, s. 561.

57 W a s i l e w s k i ,  op. cit., s. 172.
58 W. B a r a n o w s k i ,  Rozmowy (Niepodległość, 1938, s. 51).
59 Cyt. za: H. Z i e l i ń s k i ,  Walka o charakter państwa polskiego (1918—1919) 

(Sobótka, 1959, nr 1, s. 22).
80 K. S m o g o r z e w s k i ,  Uunion sacrée Polonaise (Revue d’Histoire de la 

guerre mondiale, 1928, z. 3 i 4, s. 240). Por. Poseł E. K., Przewrót w Polsce, Kra
ków—Warszawa 1919, s. 95.

81 W a s i l e w s k i ,  op. cit., s. 176.
82 Ibid.
83 Por. H. J a b ł o ń s k i ,  Powstanie drugiej Rzeczypospolitej Polskiej na tle 

dziejów Europy (Kwart. Hist, 1958, nr 4, s. 1047).



Z końcem grudnia delegacja naczelnika państwa z Dłuskim na czele 
przybyła do Paryża. Tu doszło do poważnych starć między nią a KNP, 
który uważał się za jedyne przedstawicielstwo Polski za granicą i ani 
słyszeć nie chciał o dopuszczeniu je j do rozmów z przedstawicielami 
aliantów. Dopiero po utworzeniu gabinetu Paderewskiego godzi się 
na przyjęcie je j 10 przedstawicieli do swego składu.

2 III 1919 r. na zebraniu Komitetu dochodzi do poważnych rozbież
ności przy omawianiu sprawy granic wschodnich. Delegaci Piłsudskiego 
—  według słów Pobóg-Malinowskiego — dążyli do zamknięcia Rosji 
w je j granicach z XVI w., do pozostawienia między Warszawą a Moskwą 
możliwie wielkiej przestrzeni64. Osiągnąć to zamierzali przez stworze
nie federacji państw wschodnich pod hegemonią Polski. Sfederowane 
państwa łączyłyby: wspólne ministerstwo spraw zagranicznych, spraw 
wojskowych i jeden obszar celno-gospodarczy65.

Inkorporacyjny plan Dmowskiego i KNP sprzeciwiał się federacji. 
Dmowski uważał, że Polska nie będzie w stanie utrzymać pod swoją 
kuratelą tylu państw. Chciał, aby przyszłe państwo polskie było w miarę 
jednolite i silne. Bał się, aby nie popełnić błędu państwa rosyjskiego, 
„które miało silniejszy apetyt niż żołądek i łaknęło dużo, nie mogąc 
strawić“ 66.

Postawa ta była nie bez związku z silnym uzależnieniem KNP od 
Francji, która nie wiedziała jeszcze, jaki bieg przybiorą wypadki 
w Rosji, a w razie zwycięstwa „białych“ nie chciała je j zrażać zbyt
nimi koncesjami na rzecz Polski.

Apetyty Dmowskiego nie były jednak skromne. Domagał się on 
przyłączenia do Polski: byłych Inflant polskich; połowy Białorusi 
z Dryssą, Połockiem i Mińskiem; Wołynia z Równem; Podola z Płaski- 
rowem i Kamieńcem oraz całej Litwy etnograficznej, której obiecywał 
autonomię kulturalną67. Jak z tego widać, zarówno jeden, jak i drugi 
odłam polskiej burżuazji pragnął jak najdalej posunąć się na wschód. 
Różnice polegały na innych ujmowaniu tych spraw.

Trzeba jednak pamiętać, że piłsudczycy, zgadzając się w pewnych 
punktach z Dmowskim, czynili to raczej ze względów taktycznych. 
W KNP stanowili mniejszość68. Musieli więc uciekać się do różnych * 85 86 87 88

64 W. P o b ó g - M a l i n o w s k i ,  Najnowsza historia polityczna Polski, t. II, 
cz. 1, Londyn 1956, s. 49.

85 AAN, Protokoły posiedzeń KNP, D. I, t. XV (dyskusja nad granicami wschod
nimi z 2 III 1919 r.).

86 Ibid.
87 Ibid.
88 Por. T. J ę d r u s z c z a k ,  Stanowisko Polski i ententy w sprawie granicy 

wschodniej (1919—1921) (Sprawy Międzynarodowe, 1959, nr 6, s. 67).



sposobów, aby jakoś podważyć jego argumenty. Piłsudski 'podkreślał, 
że z linią Dmowskiego można się zgodzić, „jeśli nie wyłonią się inne 
możliwości“ 69.

Co do granic zachodnich oficjalnie nie było żadnych rozbieżności. 
Obie strony godziły się z tym, że trzeba walczyć na konferencji o odzy
skanie całego zaboru pruskiego ze Śląskiem. Obie uważały, że w sprawie 
tej głos decydujący ma konferencja i trzeba spokojnie czekać na je j 
wyrok, nie czyniąc żadnych faktów dokonanych. Różnice, i to poważne, 
zarysowały się przy realizacji tego programu. Gdy Piłsudski gotów 
był do minimum ograniczyć nawet starania dyplomatyczne o te obsza
ry, politykę KNP „można by określić mianem polityki aktywnego wy
czekiwania“ 70.

Podczas dyskusji ujawniła się jednak pewna ostrożność Dmowskiego 
w kwestii zdecydowanego przesunięcia granic Polski na zachód. Kiedy 
Sujkowski na jego argument, że państwa zachodnie chcą Polski silnej, 
a federacja nie jest siłą, lecz słabością, zaproponował, aby rozszerzyć 
tę granicę na zachodzie, dodając, iż chodzi o cały Górny Śląsk, Dmow
ski natychmiast zaoponował: „My się tego boimy“ 71.

Sam fakt przeprowadzenia tak obszernej dyskusji w sprawie wschod
niej, przy równoczesnym pominięciu granic zachodnich, świadczy o bra
ku wyczucia sytuacji, o braku zorientowania się w 'położeniu sprawy pol
skiej za kulisami konferencji.

Uzasadniając prawa Polski do Galicji Wschodniej, delegacja polska 
wysuwała argumenty bliźniaczo podobne do argumentów niemieckich, 
starających się przekonać ententę o niemieckim charakterze byłych 
ziem zaboru pruskiego i Górnego Śląska. Zarówno Polacy, jak i Niemcy, 
mówiąc o swoich kresach wschodnich, podkreślają swą wyższość cywi
lizacyjną, sprawność administracyjną oraz zasługi położone dla rozwoju 
gospodarczego tych ziem72. Ta zbieżność oraz częste i stanowcze do
maganie się przyłączenia do Polski daleko wysuniętych ziem wschod
nich dawały pretekst niezbyt przychylnie ustosunkowanemu do sprawy 
polskiej Lloyd George’owi do podawania w wątpliwość polskich praw 
do ziem zachodnich. „Ja wiem — mówił on do Paderewskiego — że 
IiW Ó w  jest miastem polskim, ale jest on otoczony ziemiami rusińskimi.

89 W a s i l e w s k i ,  op. cit., s. 72.
70 Z i e l i ń s k i ,  Walka o charakter..., s. 20.
71 A AN, jw.
72 Por. Notę delegacji polskiej o wschodnich granicach Polski z dnia 3 III 1919 r. 

(Akty i dokumenty..., t. III, s. 41); Notę delegacji polskiej z dnia 25 V III1919 r. do 
prezesa konferencji pokojowej z żądaniem oddania Polsce Galicji Wschodniej bez 
zastrzeżeń (ibid., t. I); Uwagi delegacji niemieckiej o warunkach pokoju z 29 V 1919 r. 
(ibid., t. II, s. 94).



Podobnie są i miasta niemieckie otoczone przez ludność polską i my 
je  przydzielamy Polsce, i w tym wypadku wy nie protestujecie“ 73.

Na konferencji wielka piątka niejednokrotnie ustępowała wobec tak 
zwanych faktów dokonanych. Mówi o tym obserwator konferencji, Dil- 
lon 74, podkreśla to również Dmowski, pisząc, że zagadnienie Galicji 
Wschodniej zostało z punktu widzenia polskich interesów bardzo uprosz- 

 ̂czone z chwilą, gdy wojska polskie rozgromiły Ukraińców75. Na za
chodzie Polacy starali się takich faktów unikać, twierdząc, że mogłyby 
one zaszkodzić „żywotnym interesom Polski“ 76. Nie brano pod uwagę 
tego, że powstanie wielkopolskie wykazało wprost coś przeciwnego.

Po zapadnięciu decyzji Rady Najwyższej o konieczności przeprowa
dzenia plebiscytu na Górnym Śląsku delegacja polska „nie wystąpiła 
z kontrpropozycjami; przeciwnie, Paderewski dał łagodną odpowiedź, 
która rozproszyła gniew, głęboko żałował, że zapadła taka decyzja ze 
strony prawodawców, ale widząc, że była nienaruszalną, uchylił przed 
nią czoła w imieniu swego kraju“ 77. Również sprawę Gdańska uważał 
za załatwioną „zgodnie z zasadami“ 78.

Jak wobec tej polityki zachowało się społeczeństwo w kraju? Stano
wisko jego nie było jednolite i jednakowe przed i po podpisaniu trak
tatu pokojowego.

W tym pierwszym okresie w rezolucjach wysuwanych na zjazdach 
partyjnych i w prasie wiele mówiło się o wzniosłych zadaniach Polski 
na wschodzie, traktując sprawę Górnego Śląska i innych ziem zachod
nich marginesowo. „Polecano ją  pamięci wszystkich mężów stanu 
i państw koalicji zachodniej“ 79. Po podpisaniu traktatu pokojowego po
jawiły się głosy protestu. Szczególnie ostro wystąpiła przeciwko jego

73 P. M o n t o u x ,  Les deliberatioris du Conseil des Quatre (24 mars—28 juin 
1914), t. II, Paris 1955, s. 311. O tym, jak sprawa wschodnia szkodziła Polsce na Za
chodzie, świadczy np. rozmowa Dmowskiego z dyplomatą angielskim o rozejmie 
w Galicji Wschodniej. Dmowski kategorycznie odmawiał podpisania tego rozejmu, 
na co Anglik odpowiedział: „Panie Dmowski, mam polecenie powiedzieć panu, że 
jeżeli • pan odmówi podpisania rozejmu na warunkach proponowanych przez Radę 
Najwyższą, wielkie mocarstwa mogą zadać sobie pytania, czy warto jest robić po
święcenia, ażebyście na zachodniej waszej granicy dostali to, co wam traktat wer
salski przyznaje“. D m o w s k i ,  op. cit, s. 402.

74 D i 11 o n, op. cit., s. 150, 162.
75 D m o w s k i ,  op. cit., s. 397—398.
76 Por. P o p i o ł e k ,  Na marginesie artykułu K. Laptera i H. Zielińskiego..., 

s. 176.
77 D i 11 o n, op. cit., s. 172.
78 L a p t e r, op. cit., s. 474.
79 Szerzej omawia te sprawy T. J ę d r u s z c z a k ,  Polityka Polski w sprawie 

Górnego Śląska, Warszawa 1958, s. 42—44, 58—67.



postanowieniom prasa PPS-owska, atakując go przede wszystkim za to, 
że „stawiał znak zapytania nad rdzennie polskim Śląskiem“ 80.

Reasumując należy stwierdzić, że jakkolwiek sprawy wschodnie nie 
były jedynym czynnikiem osłabiającym stanowisko delegacji polskiej 
w walce o granice zachodnie, to na pewno nie ułatwiały je j; „przeciw
nie, utrudniały niezwykle posługiwanie się argumentem etnograficznym, 
wolą ludności“ 81.

Ostatecznie Polska musiała się zgodzić na przeprowadzenie plebi
scytu na Górnym Śląsku, Warmii i Mazurach oraz na kompromis 
w sprawie Gdańska. Przed całym narodem, a przed rządem w szcze
gólności, stało teraz poważne zadanie. Należało zespolić wszystkie siły 
i starać się, aby plebiscyty te wypadły dla nas jak najkorzystniej. Przy 
realizacji tego i tym razem dużym utrudnieniem były kwestie wschod
nie. W roku bowiem 1920 Piłsudski postanowił siłą wykreślić polskie 
granice wschodnie.

Wobec doniosłego znaczenia tej wojny dla sprawy polskich granic 
zachodnich zastanówmy się pokrótce nad je j genezą.

O nawiązaniu stosunków dyplomatycznych z Rosją Radziecką była 
mowa w kołach polskich już w listopadzie 1918 r. Wtedy zaistniała mo
żliwość przyjazdu do Polski, w charakterze posła, J .  Marchlewskiego. 
Ostro przeciwstawił się temu Związek Budowy Państwa Polskiego, który 
w liście do Rady Regencyjnej pisał z trwogą: „Przyjęcie Marchlewskie
go w charakterze posła i w ogóle wpuszczenie go do Królestwa byłoby 
wprost zgodzeniem się na utworzenie w Królestwie silnej ajencji bol- 
szewizmu, co miałoby najfatalniejsze skutki dla naszego narodu i pań
stwa“ 82.

W r. 1919 rząd radziecki mimo niepowodzeń swojej akcji pokojowej 
z końca 1918 r. w dalszym ciągu różnymi sposobami dąży do uregulo
wania spornych kwestii z Polską. Podczas rokowań przedstawicieli czer
wonych krzyży obu państw w Białowieży i Mikaszewiczach szef delega
cji radzieckiej, Marchlewski, upoważniony był przez rząd radziecki „do 
przeprowadzenia rokowań z przedstawicielami rządu polskiego we wszy
stkich sprawach“ oraz do rozstrzygnięcia wszystkich kwestii, których 
rozwiązanie „może zabezpieczyć pokojowe stosunki między Rzeczpospo
litą Polską a RSFRR“ 83. Rząd polski (zarówno piłsudczycy, jak i ende

80 Ibid., s. 63.
81 P o p i o ł e k ,  op. cit., s. 176.
88 A. G a r l i c k i ,  E. K r z y w o b ł u c k a ,  Fakty to rzecz uparta (Polityka, 

nr 3 (47) 1958).
83 Cyt. za: J. S i e r a d z k i ,  op. cit., s. 15.



c y )84 i tym razem o zawarciu pokoju nie myślał i nie podszedł do pro
pozycji radzieckich poważnie 85. Na nic się zdały zapewnienia Cziczerina, 
że „wszelkie sprawy sporne między obu stronami mogą być zażegnane 
w drodze przyjaznego porozumienia“ 86 oraz że „bezwarunkowo uznaje 
się niepodległość Polski“ 87.

Jak daleko w notach tych rząd radziecki szedł nam na ustępstwa, 
świadczy najlepiej sąd o nich amerykańskiego dziennikarza i publicysty 
Louis Fishera, który jedną z nich określa jako „prawie upokarzającą“ 
dla Rosji Radzieckiej 88.

Tak samo Lenin w swoich przemówieniach niejednokrotnie dawał 
wyraz, jak bardzo mu zależało na pokoju z Polską. 5 II 1920 r. na konfe
rencji kolejarzy węzła moskiewskiego z radością mówił, że „otrzymano 
wiadomość, iż Polska będzie rozważała propozycje pokojowe w Rosji 
Radzieckiej ... To bezkrwawe zwycięstwo — podkreślał — ma olbrzymie 
znaczenie“ 89. W marcu potępiał rozbiory, 'które zrodziły w narodzie pol-

84 J. Sieradzki przytacza list E. Ligockiego, w którym ten ostatni relacjonuje 
swoją rozmowę z Paderewskim, przeprowadzoną w 1932 r. Z rozmowy tej wynika, że 
już w marcu 1919 r. miała miejsce wymiana korespondencji pomiędzy Leninem 
a Paderewskim. Paderewski w liście do Lenina miał się wyrazić, że „najzupełniej 
zgadza się, aby oba bratnie narody [Polska i Rosja — A. J.] doszły do porozumienia“. 
Jeśli nie doszło do tego, to winę za to ponosi Piłsudski, który, gdy się dowiedział 
o tym, kategorycznie oświadczył: „Panie Ignacy, radzę panu, nie mieszaj się Pan 
w nieswoje rzeczy. O tym, czy będzie wojna, czy nie, decyduję ja“. S i e r a d z k i ,  
op. cit., s. 23—24. Potwierdza to również G ł ą b i ń s k i  w swoich Wspomnieniach 
politycznych, Pelplin 1939, s. 456—457. Relacje te starają się usprawiedliwić Pade
rewskiego i całą winę za wywołanie wojny zrzucić na Piłsudskiego. Tymczasem 
z oficjalnych wystąpień Paderewskiego na posiedzeniach Rady Najwyższej w Pa
ryżu, jak też z jego korespondencji z zachodnimi mężami stanu niedwuznacznie wy
nika, że tak samo jak Piłsudski nie był on pokojowo nastawiony do Rosji Radziec
kiej. We wrześniu 1919 r. na posiedzeniu Rady Najwyższej proponował uzbrojenie 
przez ententę i wysłanie na Moskwę 500-tysięcznej armii polskiej. Por. Foreign Re- 
lations of the United States: The Paris Peace Conference 1919, t. VII, s. 204. An
gielski poseł w Polsce, Rumbold, wskazuje na konieczność porozumienia się Polski 
z białą Rosją (po obaleniu władzy radzieckiej) i żałuje, że rząd polski nie wydele
gował do kwatery Denikina bardziej reprezentatywnego Polaka. Paderewski zgadza 
się z tym i przypisuje winę za wybór osoby Piłsudskiemu, który „jest antyrosyj
ski“. Documents on British Foreign Policy 1919—1939, Ser. I, t. III, s. 611.

85 Noty z propozycjami pokojowymi ponawiał rząd radziecki czterokrotnie: 22 
grudnia 1919 r., 28 stycznia 1920 r., 2 lutego 1920 r., 6 marca 1920 r., Krasnaja 
kniga, s. 82 i n.

88 Ibid.
87 Ibid.
86 Chodzi tu o notę z 28 stycznia, o której mówi Fisher: „in his almost humilia- 

ting declaration“. L. F i s h e r ,  The Sowiets in the World Affairs, London 1930, 
cyt. za: S i e r a d z k i ,  op. cit., s. 39, przyp. 5.

89 W. I. L e n i n ,  Dzieła, t. X X X , Warszawa 1957, s. 352.



skim nienawiść do zaborców, i stwierdzał, że „nigdy granicy, na której 
stoją teraz nasze wojska — a stoją one w znacznym oddaleniu od tere
nów zamieszkałych przez ludność polską — nie przekroczymy. Proponu
jemy na tej zasadzie pokój“ 90.

Należało więc wyciągnąć przyjazną rękę, wyzyskać sytuację i dopro
wadzić do końca sprawy wschodnie, tym bardziej że w okresie tym roz
grywały się tak ważne dla nas wypadki na ziemiach zachodnich, a suge
stie radzieckie „obiema rękami czepiały się pokojowych propozycji, idąc 
na maksymalne ustępstwa“ 91.

Nie można przyjmować, aby w kołach polskich nie zdawano sobie 
z tego sprawy. Uczestnik pertraktacji ryskich Ładoś pisze: „Z istoty 
stosunków polsko-rosyjskich wynikało, iż jedyną cenną rzeczą, którą 
Polska mogła dać Rosji Sowieckiej, był sam pokój“ 92. Chciano jednak 
z pozycji siły wysunąć swoje warunki. Tak doszło 25 IV 1920 r. do rozpo
częcia ofensywy na Kijów.

Z tą chwilą „znaleźliśmy przeciwko sobie —  czytamy w prasie 
PPS — zwarty obóz robotniczy. Związki zawodowe całej Europy ostro 
przeciwstawiły się agresji polskiej, odmawiając ładowania amunicji dla 
Polski“ 93. Socjalistyczna prasa skandynawska wzywała robotników ca
łego świata, aby nie dopuścili dowozu broni i amunicji do Polski 94. Szef 
misji amerykańskiej w Niemczech, Dresel, z nieukrywanym lękiem 
stwierdzał, że „wyrażone przez robotników [niemieckich — A. J .] na
stroje są tak jednomyślne, że próba transportów broni [do Polski — 
A. J.] doprowadzi do strajków, a prawdopodobnie i do zbrojnego opo
ru“ 95.

Społeczeństwo 'polskie z nie mniejszą nieufnością odniosło się do poli
tyki Piłsudskiego. „Jest bowiem faktem niezbitym — pisał Lutosławski 
we wspomnianym wyżej liście do Piłsudskiego — że większość Polaków 
lepiej rozumjie potrzebę Śląska i Gdańska niż Rusi i Litwy“ 96. Prasa 
PPS-owska poddawała krytyce politykę rządu za „prowadzenie wojny na 
wschodzie“, a przez to zaniedbanie „aktywnej polityki wobec ziem za
chodnich“ 97. Na wiecu robotników 6 III 1920 r. domagano się „nie
zwłocznego zakończenia wojny na wschodzie, która niezmiernie szkodzi 
sprawie odzyskania ziem polskich na zachodzie“ 98. Biniszkiewicz na XVII

80 ibid., s. 403.
91 Ibid., s. 465.
92 A. Ł a d o ś ,  Wasilewski w rokowaniach ryskich (Niepodległość, 1937, s. 242).
93 Z i e l i ń s k i ,  Położenie i walka proletariatu górnośląskiego..., s. 198.
94 „Polak“, 27 V 1920.
95 Z i e l i ń s k i ,  Położenie i walka proletariatu górnośląskiego..., s. 198.
98 Z i e l i ń s k i ,  Walka o charakter..., s. 22.
97 J ę d r u s z c z a k ,  Polityka Polski..., s. 204.
90 „Robotnik“, 7 III 1920; ibid., s. 204—205.



Kongresie PPS atakował rząd za to, że „prowadząc wojnę, ściąga wojska 
i siły jedynie na jeden koniec Rzeczypospolitej, a Śląsk pozostaje bez 
ochrony“

Przeciwko transportom wojskowym idącym przez Górny Śląsk do 
Polski występowali również robotnicy górnośląscy. Oficjalny komunikat 
Komisji Międzysojuszniczej z 18 sierpnia mówi o wywołanym 15 sierp
nia na stacji w Gliwicach „nieporządku“ oraz o „gwałtownych zaburze
niach połączonych z czynami dzikości w Katowicach 17 sierpnia“ 10°.

Głosy opinii społecznej nie zdołały przekonać Piłsudskiego. Pobóg- 
Malinowski w swej londyńskiej pracy, usprawiedliwiając go, pisze, że 
społeczeństwo polskie „w przytłaczającej swej większości stanowiska Pił
sudskiego nie rozumiało i dlatego przeważnie było mu przeciwne“ * 100 101.

Stanowisko aliantów wobec polityki Piłsudskiego było niejednolite. 
Francja popierała ją  w całej rozciągłości, Anglia zachowała daleko idącą 
ostrożność102. Zdaje się jednak, że Stroński nie przesadził specjalnie, 
pisząc: „dwuletnia z górą wojna Polski z Rosją Sowiecką nie była nigdy 
naszą własną tylko sprawą, lecz sprawą całego Zachodu, a cały stosunek 
do Sowietów mógł być i był tylko częścią ogólną stosunku państw 
zachodnich do Sowietów“ 103.

Bez najmniejszego oporu wojska polskie zajęły Kijów. Tutaj nastąpi
ła tragedia. Kontrofensywa armii radzieckiej odrzuciła je  aż pod War
szawę. Państwo polskie znalazło się w katastrofalnej sytuacji.

W tym tak krytycznym dla Polski momencie ma się odbyć plebiscyt 
na Warmii i Mazurach. Już okres przygotowawczy wskazywał, że Pol
ska nie może liczyć w nim na zwycięstwo. Społeczeństwo polskie tego 
regionu w znacznym stopniu uległo germanizacji. Chcąc uzyskać, nie 
mówiąc już o większości, ale jakiś przyzwoity procent głosujących, nale
żało zmobilizować wszystkie możliwe środki celem przeprowadzenia od
powiedniej akcji agitacyjnej. Należało udowodnić często nie zdecydowa
nym mieszkańcom tych ziem, że sprawy ich nie są obce państwu pol
skiemu, oraz skutecznie przeciwstawić się propagandzie niemieckiej.

Niestety, rząd polski nie podołał temu zadaniu. Prowadzenie walki 
na dwóch frontach przekraczało jego możliwości. Zaabsorbowawszy się 
sprawami wschodnimi, sprawy plebiscytu pozostawił prawie wyłącznie 
własnemu losowi.

80 Ibid., s. 205.
100 W. D ą b r o w s k i ,  Górny Śląsk w walce o zjednoczenie z Polską. Źródła 

i dokumenty z lat 1918—1922, Katowice 1923.
101 M a 1 i n o w s k i, op. cit, s. 232.
102 Por. s. 80—81.
108 S. S t r o ń s k i ,  Pierwsze lat dziesięć, Lwów—Warszawa 1928, s. 283.



Na prowadzenie wojny z Rosją znajdowały się miliardowe fundusze 104, 
natomiast na całą akcję plebiscytową na Śląsku Górnym i Cieszyńskim, 
Powiślu, Warmii i Mazurach znaleziono zaledwie 30 milionów marek.

Rząd niemiecki na ten cel przeznaczył sumę piętnastokrotnie wię
kszą 105. Prasa polska ukazywała się w śmiesznych wprost nakładach 106. 
W okresie od połowy maja 1919 r. do połowy lutego 1920 r., tj. do mo
mentu przybycia na teren plebiscytu Komisji Międzysojuszniczej, stro
na polska wydała 32 000 egzemplarzy geizet, co stanowiło 0,5% ilości 
egzemplarzy niemieckich (Niemcy wydali w tym okresie 6 450 000).

Stosunek polskich komisarzy plebiscytowych do Mazurów i Warmia
ków pozostawiał wiele do życzenia. Odnoszono się do nich z pogardą, 
traktowano jako „lud ciemny, zabobonny, przyzwyczajony do ślepogo 
i poniekąd bezmyślnego posłuszeństwa wobec wszelkiej władzy, a przy 
tym pokornie ustępujący przed siłą“ 107. Komisja Międzysojusznicza oka
zywała przychylność raczej Niemcom niż Polakom. Nie mogła ona zro
zumieć, „dlaczego Niemcy nie skarżą się na Polaków w tej mierze co 
Polacy na Niemców“ 108. Nie zdawała sobie sprawy z tego, że działalność 
rządu polskiego głównie do tego się ograniczała.

Jak  już wspomniałem, Polska nie miała zbyt dużych szans na zwy
cięstwo w plebiscycie mazursko-warmińskim. Początkowo nikt jednak nie 
spodziewał się, aby klęska przybrała aż tak katastrofalne rozmiary. 
O rozmiarach klęski zadecydowało przede wszystkim zaniedbanie tej 
spxrawy przez rząd, który nie zwracał uwagi na intensywną działalność 
Niemców. Prasa niemiecka zgodnie stwierdzała, że „jeżeli udało się 
utworzyć jednolitą falangę przeciw Warszawie, to było to przeważnie 
zasługą rządu polskiego, który popołnił wszystkie możliwe błędy i głup
stwa“ 109. „Gdyby ratyfikacja traktatu pokojowego —  pisze Leyk — 
ustalającego przeprowadzenie plebiscytu nie przeciągnęła się ponad rok, 
a głosowanie odbyło się zaraz po zawarciu pokoju, duża, może nawet 
przeważająca, część ludności mazurskiej głosowałaby za przyłączeniem

104 Straty polskie w wojnie z Rosją oblicza się na 10 miliardów złotych fran
ków. J ę d r u s z c z a k ,  Stanowisko Polski i ententy w sprawie granicy wschod
niej, s. 76.

105 L i  e t z, op. cit, s. 182.
106 Gazeta „Mazur“, wychodząca w Szczytnie, ukazywała się w 300 egzempla

rzach. F. L. R ó ż y c k i ,  Wspomnienia działacza plebiscytowego na Mazurach (Ko
munikaty Mazursko-Warmińskie, 1958, z. 1, s. 54).

107 Cyt. za: L eś n o d o r s k i, op. cit., s. 407.
108 R ó ż y c k i ,  op. cit., s. 61.
109 Cyt. za: L i  e t  z, op. cit., s. 186.



Mazur do Polski“ no. Tego samego zdania byli przywódcy niemieckich 
Mazurów i Warmiaków, Max Worgitzki 110 111 i baron von G ayl112.

Czas działał na niekorzyść Polski. Duża liczba ludzi, którzy począt
kowo byli je j przychylni, zniechęcała się po szeregu przykrych doświad
czeń i rozczarowań 113. Lud opanowany rewolucyjnymi ruchami pragnął 
wyzwolenia spod znienawidzonej władzy junkrów pruskich. Sądził po 
aktywności polskiego proletariatu i deklaracjach pierwszych władz 
w kraju, że Polska pójdzie drogą radykalnych przemian społecznych 114. 
Spotkał go jednak zawód na całej linii.

Wojna z Rosją dawała Niemcom pretekst do głoszenia tezy o sezo
nowości państwa polskiego, spowodowała, że państwa zachodnie, widząc 
klęski Polaków, wolały zwycięstwo Niemiec w mającym się odbyć ple
biscycie.

Społeczeństwu Warmii i Mazur nie uśmiechała się perspektywa gło
sowania za przynależnością do państwa stojącego o krok od katastrofy 
politycznej i gospodarczej, którego koła wojskowe prowadziły rokowa
nia „ze wschodniopruskimi kołami stojącymi blisko Heimstbundu“, ma
jące na celu „wciągnięcie Prus Wschodnich do sił działających przeciwko 
republice sowieckiej“ 115. Wcielona do wojska ludność pow. działdow
skiego uciekała na teren plebiscytowy i utwierdzała Mazurów w przeko
naniu, że po ewentualnym przyłączeniu do Polski nic dobrego ich nie 
czeka.

Wprawdzie 30 czerwca rząd polski oświadczył, że woj. mazurskie uzy
ska autonomię i że mieszkańcy jego przez 8 lat będą wolni od służby 
wojskowej, ze względu jednak na poważne spóźnienie krok ten nie zdo
łał przekonać do siebie ludności.

Słabemu zainteresowaniu się tak żywotną dla narodu sprawą dziwili 
się nawet nie-Polacy. Kapitan King z Kanady stwierdzał: „Z punktu

110 R ó ż y c k i ,  op. cżt., s. 50.
111 M. W o r g i t z k i ,  Geschichte der Abstimmung in Ostpreussen, Leipzig 1921, 

s. 20.
112 W. F r e i h e r n von Ga y l ,  Ostpreussen und Fremden Flaggen, Königsberg 

1940, s. 37.
113 Rząd Polski podzielił już przed plebiscytem wszystkie urzędy na Warmii 

i Mazurach między obszarników z rdzennej Polski. Fakt ten bardzo ujemnie wpły
nął na stanowisko Mazurów. Różycki pisze, że potem „zaczęli się zgłaszać do mnie 
[Mazurzy — A. J.] i namawiać, abym zerwał stosunki z Polską i przeszedł na stronę 
Niemiec“. R ó ż y c k i ,  op. cit., z. 2, s. 150.

114 Por. F. L. R ó ż y c k i ,  W sprawie plebiscytu na Mazurach w 1920 r. (Zapiski 
Historyczne, 1955, z. 1—2).

115 D.Z.P., Reichsrin des Innem, Militaria, nr 12258, s. 132—'133, cyt. za: L e ś -  
n o d o r  s k i, op. cit., s. 409.



widzenia historii macie bezsprzeczne prawa do ziem objętych plebiscy
tem. Dlaczego więc tak nielicznie stanęliście do tej decydującej walki“ 116.

Z oburzeniem patrzyło na politykę rządu społeczeństwo Wielkopol
ski. Na wiecu w Poznaniu w czerwcu 1920 r. oskarża go, że „idąc na 
eksperyment ukraiński, zaniedbał sprawę plebiscytu, znalazłszy się w sie
ci tych żywiołów, które prą do uwikłania Polski w nierealne mrzonki 
wschodnie z pominięciem naszych najistotniejszych interesów na zacho
dzie“ 117.

Wyniki głosowania były więcej niż katastrofalne. Na ogólną liczbę 
102 890 głosujących Polska uzyskała jedynie 7002 głosy. Rząd polski za
czął zbierać owoce swojej polityki. W przeciwieństwie do Warmii i Ma
zur pozycja Polski na Górnym Śląsku nie budziła poważniejszych wątpli
wości. Wszystko wskazywało na to, że plebiscyt zakończy się je j zwy
cięstwem. Dały temu wyraz masy górnośląskie, trzykrotnie występując 
z bronią w ręku przeciwko znienawidzonym rządom pruskim.

Polska burżuazja, prowadząc walkę na wschodzie, nie chciała jednak 
dopuścić do konieczności rozdrobnienia swoich sił, dlatego też nie udzieliła 
powstańcom pomocy. Sądziła, że uda się je j odzyskać bogactwa Górnego 
Śląska w drodze dyplomatycznych przetargów.

Piłsudski z taką rezerwą odnoszący się do załatwiania spraw przy 
stole konferencyjnym w tym wypadku, aby mieć wolną rękę na wscho
dzie, bez sprzeciwu godził się z polityką Dmowskiego i Paderewskiego, 
starającą się nie dopuścić do wystąpień zbrojnych na Śląsku. Całą ener
gię społeczeństwa kierował na wschód. W wywiadzie udzielonym kores
pondentowi „Le Petit Journal“, mówiąc o sporze polsko-czeskim, oświad
czył: „wycofałem prawie wszystkie wojska z obszarów sąsiadujących ze 
Śląskiem. Były mi one potrzebne gdzie indziej“ 118. Śląsk nazwał „starą 
niemiecką kolonią“ 119 120.

Najwyraźniej ujawniły się plany rządu polskiego wobec Śląska latem 
1920 r. podczas klęsk wschodnich. Wtedy to polskie koła rządzące za 
aprobatą ententy podjęły przygotowania, by w wypadku zajęcia War
szawy przez Armię Czerwoną zamienić Śląsk w bazę wojny antyradziec
kiej 12°. Koncepcja taka zrodziła się najprawdopodobniej w Spa. gdzie 
mówiło się o możliwości przerzucenia wojsk francuskich po rozstrzyg
nięciu sprawy Śląska Cieszyńskiego na Śląsk Górny. Celem tych prze

116 Ł u b i e ń s k a ,  Moje wspomnienia z plebiscytu na Warmii i Mazurach, 
Warszawa 1932, s. 31.

117 L i e t z, op. cit., s. 190.
118 P i ł s u d s k i ,  op. cit., s. 54.
119 Z i e l i ń s k i ,  Położenie i walka proletariatu górnośląskiego..., s. 322.
120 Szerzej traktuje o tym J ę d r u s z c z a k ,  W sprawie drugiego powstania 

śląskiego (Kwart. Hist., 1955, z. 4/5, s. 178).



grupowań miało być ewentualne użycie tych wojsk w walce z Rosją Ra
dziecką względnie też przy zwalczaniu ruchów rewolucyjnych na Gór
nym Śląsku.

Konkretnie o tych planach dowiadujemy się z protokołów z sesji 
delegacji polskiej w Paryżu, która odbyła się 31 lipca. Członek delegacji, 
Szura, zakomunikował na niej, że „przed chwilą otrzymał wiadomość, iż 
załogi alianckie mają być wycofane [ze Śląska Cieszyńskiego — A. J .] 
w ciągu dwóch tygodni“. Rozpatruje możliwość przerzucenia ich do 
Warszawy. Dochodzi jednak do wniosku, że potrzebniejsze będą na Gór
nym Śląsku. Tego samego zdania był także poseł polski w Paryżu Za
moyski 121. Ostatecznie 14 sierpnia przybywa na Górny Śląsk transport 
wojsk francuskich. Pod koniec czerwca położenie Polski było nie do po
zazdroszczenia. Wojska radzieckie docierały do granic dawnego Króle
stwa Kongresowego. Pod Brześciem przekroczyły Bug, na północy osiąg
nęły Wisłę, na południu zbliżały się do Lwowa. Dla ratowania tej bez
nadziejnej sytuacji powołana zostaje Rada Obrony Państwa, którą 
uprawniono do „decydowania we wszystkich sprawach związanych z pro
wadzeniem i zakończeniem wojny oraz z zawarciem pokoju“.

5 lipca rozpoczęła się w Spa konferencja. Celem konferencji było 
rozwiązanie niektórych zagadnień niemieckich. Delegacja polska z Pat- 
kiem, a od 7 lipca z Grabskim, na czele postanowiła wyzyskać nada
rzającą się okazję i zwrócić się z prośbą do aliantów o pośrednictwo 
w rokowaniach z Rosją Radziecką. Za pośrednictwo to gotowa była za
płacić każdą żądaną cenę 122.

Nas zainteresują rozmowy, jakie przeprowadził Patek, a następnie 
Grabski, z Lloyd George’em i Millerandem przed zawarciem układu oraz 
sam układ, często oceniany jako ultimatum brytyjskie postawione rzą
dowi polskiemu.

Podczas pierwszej rozmowy Patka z Lloyd George’em ten ostatni 
ostro przeciwstawił się stwierdzeniu Patka, jakoby miał mu powiedzieć, 
że „Wielka Brytania wyraziła obojętność odnośnie do tego, czy Polska pyro- 
wadzi wojnę, czy zawiera pokój“ 123. Przypomniał mu zarazem, że 
w styczniu ostrzegał: „jakkolwiek nie jest sprawą Wielkiej Brytanii udzie
lać wskazówek Polsce, która musi wziąć na siebie całkowitą odpowie
dzialność za wybór między pokojem a wojną, to jednak rząd brytyjski 
na pewno nie doradza wojny“ 124.

121 Ibid., s. 179.
122 M a l i n o w s k i ,  op. cit., s. 280.
123 Dokuments on British Foreign Policy 1919—1939. Her Majestys Stationery 

Office, London 1959, Seria I, t. VIII, s. 441—539. Przytoczone za: S. A r s k i ,  Lekcja 
w Spa (Przegląd Kulturalny, 2 9 1 1959).

124 Ibid.



7 lipca przybył do Spa Grabski. 9 lipca podczas rozmowy z przedsta
wicielami ententy ostro potępia dotychczasową politykę Polski. „Polska 
rozumie —  stwierdza on — że znalazła się w tych warunkach [mowa 
o sytuacji na froncie — A. J.] z własnej winy i że musi zmienić swą 
politykę wobec sąsiadów i wobec sojuszników ... Polska dała się powieść 
silnym ludziom, których urzekły wielkie wizje; te nie odpowiadały ani 
zdrowemu rozsądkowi, ani uczuciom patriotycznym szerokich mas spo
łeczeństwa“ 125.

Następnie zwraca się do wielkich mocarstw, by ułatwiły Polsce za
warcie pokoju. „Niewątpliwie — mówi on — Polska zaprzepaściła nie
jedną dogodną sposobność zawarcia pokoju w minionym okresie, jeśli 
jednak będzie teraz naciskać na bolszewików, nie ulega wątpliwości, że 
narzucą oni Polsce warunki nie do przyjęcia“ 126.

Tymczasem stało się coś wprost przeciwnego. Warunki angielskie 
były znacznie trudniejsze do przyjęcia niż wysunięte w kilka dni później 
warunki radzieckie. Lloyd George uzależniał udzielenie Polsce pomocy 
(w wypadku, gdyby Rosjanie odmówili zawarcia rozejmu) od zgody 
tejże na akceptację następujących punktów:

1. Wojska polskie cofną się do linii oznaczonej przez Radę Najwyższą 
w grudniu 1919 r., z tym że wojska radzieckie pozostaną o 20 km na 
wschód od niej.

2. W Londynie odbędzie się konferencja, w której wezmą udział 
przedstawiciele Polski, Litwy, Finlandii, Łotwy i Galicji Wschodniej 
celem zawarcia trwałego pokoju między Rosją a tymi państwami.

3. Polska zgodzi się na decyzję Rady Najwyższej w sprawie granicy 
z Litwą, Galicji Wschodniej, w kwestii cieszyńskiej i traktatu z Gdań
skiem 127.

Po długiej dyskusji, podczas której otrzymał Grabski cierpką lekcję 
realizmu politycznego 128, daje w końcu za wygraną i z małymi popraw
kami 129 godzi się na wszystko.

125 Ibid.
126 Ibid.
127 AAN, Protokoły posiedzeń Rady Obrony Państwa. Notatki angielskiego se

kretarza z rozmowy, która miała miejsce w willi „Fraineuse“ w Spa w sobotę 
10 lipca 1920 r. o 3 południu.

128 Kiedy Grabski zaproponował, aby „bolszewikom nie było pozwolone iść poza 
najbardziej wysunięte punkta, które osiągnęli roku zeszłego“, Lloyd George stwier
dza, że „byłoby bez sensu wysuwać takie propozycje bolszewikom, kiedy znajdują się 
w pełni powodzenia“. Następnie Grabski poruszył sprawę Galicji Wschodniej, na co 
Lloyd George: „Jeśli Polska może ochronić poza własną niepodległością prawa Pola
ków poza jej granicami, to po co zwraca się o pomoc do mocarstw“. Ibid.

129 „Postanowiono zrobić pewne zmiany w memoriale, a mianowicie powięk
szono odległość między liniami z 20 na 50 km, przewidywano oddanie Wilna Litwi



Rząd radziecki — jak pisze przewodniczący delegacji polskiej w ro
kowaniach ryskich, Dąbski —  na szczęście odrzucił pośrednictwo An
glii 130 131 i zaproponował znacznie korzystniejszą linię rozejmową1S1. Czi- 
czerin w nocie z 17 lipca stwierdza: „bezpośrednie rokowania z rządem 
polskim są całkowicie zgodne z życzeniami rządu radzieckiego“, i oświad
cza, że „jeśli rząd polski uczyni propozycje wszczęcia rokowań pokojo
wych“, on na pewno ich nie odrzuci132.

Jak  z tego wynika, wyjazd Grabskiego do Spa był zupełnie zbyteczny. 
Z propozycjami pokojowymi należało zwrócić się bezpośrednio do Mo
skwy, a nie płacić ciężkimi stratami na zachodzie za nikomu niepotrzeb
ne pośrednictwo. Koszty podróży były bardzo wysokie. Rada, wyzy
skując zobowiązania Grabskiego, ograniczyła i tak już nieduże prawa 
Polski w Gdańsku133. Na Śląsku Cieszyńskim ustaliła granicę między 
Polską a Czechami. Polsce oddano powiat bielski i część cieszyńskie
go z Cieszynem. Całe zagłębie węglowe, kolej Bogumin—Koszyce z dwor
cem w Cieszynie znalazły się poza granicami Polski.

Bardzo trafnie scharakteryzowali politykę Polski wobec Śląska Cie
szyńskiego Matkowski i Biegański134, określając ją  jako politykę bez 
„własnych koncepcji“, zgadzającą się na wszystko, co je j podsuwali 
alianci.

Po powrocie do kraju na głowę Grabskiego posypały się gromy. Ze 
szczególną natarczywością atakowali go piłsudczycy. Jeszcze dziś W. Ma
linowski atakuje Grabskiego za to, że „podpisał straszny cyrograf“ 135, 
przedstawiając Piłsudskiego, głównego winowajcę w tej sprawie, jako 
jedynego polityka polskiego, „który protestował, przeciwstawiał się, 
trwał“ 136.

Konferencja nie poprawiła sytuacji Polski. Wojska radzieckie zbliży
ły się do Warszawy. Rząd polski chwycił się ostatniej deski ratunku

nom i ustalono linię rozejmową we Wschodniej Galicji na pozycjach zajmowanych 
przez wojsko w chwili rozejmu“. Przedstawiciele Wschodniej Galicji mieli być we
zwani do Londynu nie na równych prawach z pozostałymi państwami, ale „ażeby 
wyłożyć swoją sprawę przed konferencją“.

130 J. D ą b s k i ,  Pokój ryski, Warszawa 1931, s. 22.
131 Ibid.
132 Ibid.
133 Szerzej omawiają: L a  p t e r ,  Sprawa Gdańska i dostępu Polski do morza, 

s. 477; S. B i e g a ń s k i ,  K.  M a t k o w s k i ,  Sprawa Polski na Konferencji w Spa, 
Warszawa 1932.

134 B i e g a ń s k i ,  M a t k o w s k i ,  op. cit., s. 21.
135 M a l i n o w s k i ,  op. cit., s. 277.
136 C. M a d a j c z y k ,  H. Z i e l i ń s k i ,  Recenzja najnowszej historii politycz

nej Polski Pobóg-Malinowskiego (Dzieje Najnowsze Polski, t. I, Warszawa 1958, 
s. 245).



i jak pisze Tommasini, „musiał wziąć pod uwagę ewentualność dojścia 
do porozumienia z Niemcami“ 137. Naturalnie „Niemcy zamierzali wyciąg
nąć korzyści z ówczesnej komplikacji, aby naprawić straty spowodowane 
przez poniesioną klęskę. Lecz rząd niemiecki popełnił wielki błąd, nie 
zadowolił się możliwością odzyskania korytarza gdańskiego i Górnego 
Śląska, ale łudził się, że będzie mógł zwolnić się od klauzul traktatu wer
salskiego i konferencji w Spa“ 138. Tommasini znał jeszcze dalsze szcze
góły, nie mógł ich jednak podać „ze względu na wielką drażliwość tej 
sprawy“ i „przez zrozumiałe motywy dyskrecji“ 139.

Tak jak w pierwszym wypadku podczas rokowań białostockich i tym 
razem od katastrofy uchroniła nas zbytnia zachłanność Niemiec. Nie 
można jednak przyjmować, że była to jedyna przyczyna stojąca na 
przeszkodzie realizacji tych projektów. Duży wpływ na stanowisko 
Niemiec miał tutaj rewolucyjny charakter niemieckiej klasy robotni
czej 14°, ostro występującej przeciwko angażowaniu się Niemiec w wal
ce przeciw Rosji Radzieckiej.

Jak  przedstawia się w sierpniu 1920 r. sytuacja na Górnym Śląsku? 
Niemcy, wyzyskując niechęć znacznej części robotników śląskich do 
agresji antyradzieckiej, starały się przechwycić kierownictwo walką 
ludu górnośląskiego, nadać je j charakter nacjonalistyczny, antypolski, 
a tym samym zadokumentować rzekomą niemieckość Górnego Śląska 
i wymusić na entencie przekazanie całego obszaru plebiscytowego Rze
szy niem ieckiej141.

W tym celu 16 sierpnia niemiecki dziennik „Wanderer“, wychodzący 
w Gliwicach, i cała prasa niemiecka podają wiadomość o rzekomym 
zdobyciu Warszawy przez wojska radzieckie. Wiadomość ta stała się 
bodźcem do wystąpień nacjonalistów niemieckich mówiących, że chcą 
oni zapewnić Górnemu Śląskowi neutralność.

Ludność polska na Górnym Śląsku wczuła się jednak dobrze w sytu
ację i zrozumiała ich rzeczywiste intencje. W obawie, aby przyłączenie 
Górnego Śląska do Polski znowu się nie odwlekło, doprowadza do wybu
chu drugiego powstania śląskiego.

Prowadzenie walki zbrojnej nie było jednak celem Komitetu Ple
biscytowego z Korfantym na czele, który już szóstego dnia od chwili 
wybuchu powstania wydał rozkaz zaprzestania walki.

137 T o m m a s i n i ,  op. cit., s. 125.
138 Ibid., s. 126.
139 Ibid.
im por K. L a p t e r, H. Z i e l i ń s k i ,  Powstania śląskie (Kwart. Hist., 1954, 

nr 1, s. 83).
141 Por. J ę d r u s z c z a k ,  W sprawie II powstania śląskiego, s. 181.



Mimo tak korzystnej dla Polski sytuacji plebiscyt na Górnym Śląsku 
nie zakończył się je j spodziewanym sukcesem. Jak  z wyżej przytoczonych 
faktów wynika, winę za tak poważne klęski Polski na zachodzie ponosi 
przede wszystkim rząd polski, który nie tylko, że zaniedbał te sprawy, 
ale zdezorientował społeczeństwo, często wyzyskując zakorzenione w na
rodzie nastroje antyrosyjskie.


